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ก ำหนดกำรเดินทำง 

27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563  

30 ธนัวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563  

“หยุดเทศกาลปีใหม่” 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ  

00.05  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07.30 ถึง สนามนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิ

ราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ีตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี

อนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ” โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียม

ทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย 

อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจ ิ  

 HIDA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL   

 
วนัที่สาม 

ตลาดเชา้ทาคายาม่า – กจิกรรมลานสก ี– เทศกาลประดบัไฟนะบานะ โนะ ซาโตะ  
✓ ✓ - 

 STRINGS HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS  

วนัที่สี ่
เกยีวโต – วดัคโิยมิซึ – ปราสาทนิโจ ้– นารา – วดัโทไดจ ิ  

✓ ✓ -  
 AGORA REGENCY SAKAI HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

 AGORA REGENCY SAKAI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ - - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ  

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.25-22.00 
✓ - - 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “โทบังยากหิมูหรือเน้ือ” 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบ

เขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดม

สมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม...จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสาย

เลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว กยั็งเตม็ไปด้วยร้านขาย

ของต่างๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร

พ้ืนเมืองแบบไคเซกิ 

            ทีพ่กั  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) ตลาดเชา้ทาคายาม่า – กิจกรรมลานสกี – เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมบรรยากาศของ “ตลาดเชา้แห่งทาคายาม่า”  สมัผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเยน็สบาย 

และความเรียบง่ายของเมืองแห่งน้ีเป็นอกีสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านค้า

แบบพ้ืนเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑท์ี่เกบ็มาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบน้ัน 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ลานสกี”  ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส 

อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่ อิสระเลือกเล่นกีฬาเมือง

หนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย 

(***พิเศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลื่อนหิมะส าหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนวบ์อร์ดและ

ชุดสกี ฯลฯ) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู  

บ่าย  น าท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ในฤดูหนาวจะมีการจัดงานแสงสีภายในสวน

เรียกว่า Winter Illuminations ซ่ึงทั่วบริเวณสวนแห่งน้ีจะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเลก็หลอดน้อย

มากมายสสีนักว่า 4 ล้านดวงประดับอยู่ตามต้นพลัม ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นับ

หมื่นดวงท าเป็นซุ้มสวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางคร้ังท าเป็น แสงออโรร่า (Aurora) หรือ

แสงเหนือ ที่มักเกิดข้ึนในฤดูหนาวของประเทศในแถบข้ัวโลกสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็น

อย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลินกับงานเทศกาล ซึ่งภายในงานมรีา้นอาหารอร่อยๆ

มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกชิม 

            ทีพ่กั  STRINGS HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)   เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาทนโิจ ้– นารา – วดัโทไดจิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นมาก่อน เพ่ือน าท่านเข้าชม “วดัคิโย

มิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ทอ่นซุงน ามาวางเรียงกนัและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่ง

หน่ึง น าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์และด่ืม “น า้ศักด์ิสิทธิ์สามสาย” ที่เช่ือว่าเม่ือด่ืมแล้วจะประสบความส าเร็จ

สามด้านคือ “ช่ือเสยีง เงินทองและสขุภาพ”  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หม้อไฟซูโม่” 
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บ่าย  น าท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นปราสาทที่ประทบัของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลาย

สมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของ

ปราสาทนิโจ้แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญ่ีปุ่นให้ได้ชมอกีด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นมาก่อนเกียวโต มีช่ือเรียกเมืองนารา

โบราณว่า เฮโจเคียว ...เพ่ือน าท่านเข้าชม “วดัโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพ่ือแสดงถึงบุญญาธิการของพระ

จักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น  ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจาก

ไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่

มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้ นใหม่ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิม

น้ันถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลินกับการท่องเทีย่ว 

            ทีพ่กั  AGORA REGENCY SAKAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม  

   (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอัธยาศัยทัง้วันใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

(ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR / SUBWAY) สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 
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 “พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าไคยูคงั” พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณน า้รวมทั้งหมด 11,000 ตัน 

ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้, สัตว์เล่ือยคลาน, นก, 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 620 ชนิด 30,000 ช้ิน เพ่ือ

จ าลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

“ศาลเจา้สุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและถือเป็นศาลเจ้าอนัเป็นที่

ศรัทธาของผู้คนมากที่สดุในโอซาก้า ศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลางของศาลเลก็ที่ใช้ช่ือว่า สมิุโยชิ ไทชะ ทั่ว

ประเทศกว่า 1,800 แห่ง เทพเจ้าที่สถิตอยู่ที่ศาลได้รับการนับถือมาแต่โบราณกาล ในฐานะของเทพเจ้า

คุ้มครองความปลอดภัยทางทะเล  

 “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจ ากดักบัสนิค้ามากมาย อาท ิ

เสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้

เลือกมากมายหลากหลายสสีนั 

 หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์

แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเล่นล า้สมัยหลากชนิด ต่ืนเต้น ระทกึใจกับภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านช่ืน

ชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟน

ตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่

ระยิบระยับมากมายเตม็ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วเหนือแสง พร้อมช่ืนชมความงามของดวง

อาทติย์แบบใกล้ชิด ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากบั “ฮอลลีวูด๊ ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านช่ืน

ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ตื่นเต้นระทกึใจกับยานไฮเทค “สคูป๊” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย

ร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท า

ให้ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่

ระหว่างมนุษยชาติกบัไซบอร์กส ์หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุด

พิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะท าให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิด

อย่างไม่เคยมีมาก่อน 

 อิสระอาหารกลางวัน/ค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการท่องเที่ยว-ชอ้ปป้ิงและเลือกทาน

อาหารอร่อยจากรา้นดังต่างๆมากมาย 

   ทีพ่กั  AGORA REGENCY SAKAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัหกของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าช้ันน านานาชนิด 

อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทมีีคุณภาพดีจาก

ประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าที่สามารถเลือก

ไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 
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 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลับ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17.25  ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG673 

22.00  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 
59,900.- 56,900.- 53,900.- 12,000.- 

*** กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่25 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 25,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 
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2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามคีุณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 
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4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


